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J. VIS 

De praktijk van de resolutie. D'66 in de 
formatie-,jung le 

Als de kiezer gesproken heeft, begint in Den 
Haag naar oud-vaderlandse trant de slij tageslag 
die we kabinetsformatie noemen. Hoe de afloop 
zal zijn, valt nooit te voorspellen, want de nuch
tere percentages van de verkiezingsuitslag spelen 
slechts een beperkte rol. Veel belangrijker zijn 
het uithoudings- en incasseringsvermogen van de 
onderhandelaars, hun ervaring, improvisatieta
lent en overredingskracht. Wie kwaad wegloopt 
verliest - maar wie te mild is, verliest óók. 

Eén ding stond op de avond van de verkiezin
gen al snel vast: de oude coalitie kon niet terugke
ren. Voor het eerst na de oorlog waren de verkie
zingen niet geheel uitslagloos.1 En verder konden 
er een aantal elementen worden aangeduid die 
ongetwijfeld een rol zouden spelen - al wist nie
mand hoe sterk die rol zou zijn. Het CDA was de 
grootste partij en zou dus alles op alles zetten om 
de premier te leveren. Ook al waren er cDA'ers 
die binnenskamers toegaven dat een reprise van 
Van Agts premierschap moeilijk te slikken zou 
zijn voor PVDA en 0'66 - ze voegden er met over
tuiging aan toe dat Van Agt de personificatie van 
het CDA was, onmisbaar voor de partij omdat al
leen hij de divergerende bloedgroepen bijeen
hield en over de hoofden van de partij-elite heen 
de achterban wist te biologeren. Zonder Van Agt 
zou het CDA nooit geworden zijn wat het nu is, 
zo luidde de vaak gehoorde slotsom. Door hem 
voor de centrum-linkse coalitie als premier te pre-

senteren zou het CDA duidelijk maken dat het 
nog steeds de spil was van het partijpolitieke be
stel: we buigen niet naar links, we buigen niet 
naar rechts, we voorzien ons van de noodzakelij
ke steun om in het zadel te blijven. 

De PVDA zag een vierjarige oppositie be
kroond met een klinkende nederlaag en had al
dus geleerd dat regeren zinvoller is dan oppone
ren. De partij zou veel willen offeren om toch mee 
te doen. In elk geval programmapunten - en mis
schien ook nog wel de aanspraken op een kabi
net-Den Uyl n. 

0'66 won na al die enquetes eindelijk ook eens 
de échte verkiezingen. Het electoraat had de 
boodschap goed begrepen: 0'66 zou geen redmid
del zijn voor de versleten coalitie van Van Agt en 
Wiegel, maar een brug naar de coalitie van CDA, 
PVDA en 0'66. 

Maar verkiezingsuitslagen bepalen hooguit de 
krijtlijnen voor de slijtageslag van de lijsttrekkers. 
Het gevecht eindigt pas als de concurrenten net 
niet bezweken zijn, maar wel zo uitgeput zijn dat 
ze de ander met rust moeten laten. De lijsttrekker 
die dan nog een alternatief heeft is de winnaar -
maar goed beschouwd hadden Terlouw en Den 
Uyl geen alternatieven; van Van Agt waren we 
niet helemaal zeker, maar achteraf bleek de 
'Staphorster variant' dan wel de ontslagwei
gering van het demissionaire kabinet plus ver
vroegde verkiezingen, nooit een serieuze vlucht
weg te zijn geweest. 
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Eén ervaringsregel dient nog te worden ver
meld . Wie in de verkiezingen het meest gewon
nen heeft, kan rekenen op een genadeloze behan
deling in de formatie. Alle concurrenten keren 
zich juist tegen hem. Voeg daarbij voor deze for
matie de slechte economische situatie die het uit
reiken van troostprijzen in de vorm van aardige 
dingen voor de mensen uitsloot - en de entourage 
is ongeveer voltooid. Speciaal bij deze formatie 
was nog iets bijzonders aan de hand: de grote en 
vrij plotselinge belangstelling voor de organisatie 
van het nieuwe kabinet, gestimuleerd door het 
rapport-Vonhoff. Het rapport was voor de ver
kiezingen met zoveel instemming ontvangen dat 
het zeker een rol zou gaan spelen bij de formatie. 
De suggesties van Vonhoff c.s. konden een nu ttig 
instrument worden voor ieder die er brood in zag 
de traditionele posities en verhoudingen binnen 
het kabinet te veranderen. Wie programmatisch 
niet aan zijn trekken zou komen door de leegte 
van de schatkist kon met de Vonhoff-voorstellen 
altijd nog proberen nieuwe machtsposities te 
creëren. Voor deze ene kabinetsformatie kon een 
slimme bestuurskundige wel eens profijtelijker 
zijn dan een ervaren rekenmeester. 

Dat is inderdaad gebeurd - de adviezen van 
Vonhoff waren in deze formatie belangrijker dan 
die van Zijlstra. 

Van Agt aan de man 

De openingsronde had een vriendelijk karakter. 
De koningin wees twee informateurs aan, die zich 
weliswaar meteen als formateurs gingen gedra
gen, maar die overigens bekend stonden als poli
tici van wie men een serieuze poging tot construc
tie van een centrum-links kabinet mocht ver
wachten. Enige verbazing verwekte de stelligheid 
waarmee ze hun uitgangspunt verdedigden: het 
CDA kandideert de premier en dat is Van Agt. De 
Koning verzon er nog een motivering bij: 'omdat 

in Nederland de regel geldt dat de grootste partij 
de minister-president levert'.2 Dat is staatsrechte
lijke onzin die bovendien duidelijk maakte dat 
Lubbers en De Koning helemaal niet informeer
den, maar als leden van de CDA-fractie slechts dat 
probeerden te doen wat die fractie van hen ver
wachtte: Van Agt aan de man brengen. Dat een 
dergelijke sterk gekleurde politieke activiteit nog 
steeds wordt aangeduid met 'informatie' valt ver
moedelijk alleen te verklaren met de overweging 
dat het technisch bezien inderdaad geen echte 
'formatie' is. De activiteit hangt tussen formeren 
en informeren in - en zou dus een aparte bena
ming verdienen. De informatie-opdracht sprak 
ook in dit geval weer van 'mogelijkheden te 
onderzoeken', maar het was al snel duidelijk dat 
Lubbers en De Koning niet alleen mogelijkheden 
onderzochten, maar tevens probeerden te creë
ren. Informateurs van het type Lubbers en De 
Koning zou men dus eigenlijk moeten aanduiden 
met het woord 'createur'. 

Op I I juni noemde Van Agt het premierschap 
'bespreekbaar',3 maar hij voegde er aan toe dat 
het zo zou zijn als met het bespreken van het 
weer: je kunt er best over praten, maar er valt 
niets aan te veranderen. Bedenkelijker dan dit al
les was het gedrag van Wiegel en de andere de
missionaire liberale bewindslieden: het niet in
zenden van de geloofsbrieven, waardoor de feite
lijke combinatieperiode van ministerschap en ka
merlidmaatschap met vele weken werd verlengd. 
Dat moest wel met instemming, althans voorken
nis van Van Agt zijn gebeurd en dat deed ver
moeden dat binnen de boezem van het demissio
naire kabinet nog flink gerekend werd op een re
vanche, nadat eenmaal de centrum-linkse poging 
zou zijn mislukt. 

Op 15 juni begon het echte onderhandelen 
over het concept-regeringsprogramma en op 25 
juni gingen de concept-conclusies naar de frac
ties. Over de verdeling van de portefeuilles was 
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tot dan toe niet onderhandeld maar slechts in

ventariserend gesproken; daarom wekte het nog
al wat verbazing dat de informateurs bij de voor
stellen4 ook meteen een voorstel tot zetelverdeling 
voegden. De sleutel 6-6-3 was kennelijk een goed 
bod, want in de daarop volgende weken is er 
nooit meer op teruggekomen. 

De toedeling was als volgt: 
CDA: premierschap en Algemene Zaken, Justi

tie, Onderwijs, Ontwikkelingshulp, Fi
nanci~n , Landbouw; 

PVDA: Binnenlandse Zaken tevens vice-premier
schap, CRM, Buitenlandse Zaken, Sociale 
Zaken, Volkshuisvesting; 

D'66: Economische Zaken, Defensie. 

Over de twee resterende portefeuilles - Volks
gezondheid en Verkeer - bleven de informateurs 
nogal mistig. Ze stelden voor de keuze tussen deze 
portefeuilles over te laten aan PVDA en D'66, 
waarbij de PVDA de eerste keus zou hebben. In 
de visie van de informateurs zou de minister van 
Sociale Zaken tevens project-minister voor de 
emancipatie worden (een functie die was bedacht 
door de commissie-Vonhoff maar waarvan de 
exacte betekenis nogal vaag was). Dat de post 
Wetenschapsbeleid in de lijst niet meer voor
kwam, had natuurlijk alles te maken met het ma
ken van een aanvaardbare sleutel- en nauwelijks 
iets met het advies van de commissie-Vonhoff om 
het aantal ministers te verminderen. Als dat laat
ste de echte drijfveer was geweest, zou ook Ont
wikkelingshulp zijn gesneuveld. 

De zetelverdeling was duidelijk bedoeld om 
het premierschap van Van Agt aanvaardbaar te 
maken. De informateurs lieten dat in hun toelich
ting trouwens vrij duidelijk doorschemeren: 
' ... menen wij dat ons uitdrukkelijk gekozen ver
trekpunt met betrekking tot het premierschap 
niet tot bijziendheid heeft geleid. Integendeel, de 
bezwaren hiertegenover naar voren gebracht van 

de zijde van PVDA en D'66 hebben hun rol ge
speeld bij onze afwegingen'.4 

Wat betreft de programmatische suggesties 
hadden PVDA en D'66 niet veel reden om sterk af
wijzend te zijn. Maar de verhouding met Van 
Agt werd bepaald vervelend toen Van Agt op een 
persconferentie verklaarde dat de program voor
stellen een voortzetting betekenden van het hui
dige kabinetsbeleid. á Een beetje bijgebogen in de 
richting van de PVDA. Den Uyl noemde dat een 
hoogmoedige vaststelling6 en Terlouw maakte 
per open brief aan Van Agt duidelijk dat hij door 
dit soort uitlatingen zeker niet aanvaardbaarder 
werd als premier. 

Begin juli trad er een stroomversnelling op 
door het voorstel van Terlouw dat Van Agt en 
Den Uyl allebei hun kandidatuur zouden terug
nemen ten gunste van een (andere ) cDA-kandi
daat. Van Agt kwam - zonder overleg met zijn 
fractie - tot een tegenbod: alle amendementen op 
het concept-program laten vallen als PVDA en 
D'66 dat ook doen en akkoord gaan met het pre
mierschap van Van Agt. De volgende dag schreef 
Den Uyl dat de premier voor alle drie partijen 
acceptabel zou moeten zijn en dat de PVDA even
tueel zou willen overwegen haar claim op het 
premierschap op te geven. 

Uiteraard was op dat moment de CDA-achter
ban reeds flink in beweging gekomen. Op 6 juli 
kwam de doorbraak toen D'66 akkoord ging met 
het premierschap van Van Agt. Een dag later 
volgde de PVDA, maar Den Uyl c.s. verbonden er 
voorwaarden aan. Niet alleen moest er program
matisch wat veranderen in de sfeer van de mini
ma en de kernwapens, ook moest de PVDA 
Onderwijs krijgen in plaats van Volksgezondheid 
dan wel Verkeer - en bovendien moest de infor
matie worden voortgezet door een andere CDA'er 
plus een vertegenwoordiger van de PVDA, dit 
laatste om meer gelijkwaardigheid te brengen bij 
de oplossing van de nog resterende punten. 
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Op 9 juli werden de fractievoorzitters het eens 
over Van Thijn als derde informateur en de vol
gende dag werd Van Thijn benoemd tot mede
informateur naast Lubbers en De Koning. De 
eerste ronde was afgelopen. 

PvdA en D'66 - verschil in reactie 

Wat in deze fase vooral opvalt, is het verschil in 
gedrag van PVDA en 0'66 bij het accepteren van 
Van Agt. De Democraten begrepen dat Van Agt 
onvermijdelijk was: een rationeel standpunt dat 
niet sterk werd ondergraven door emoties. Het 
verzet van de PVDA was veel emotioneler en 
duurde langer. De Democraten waren niet onte
vreden over het programma - al viel er nog wat 
te wensen. De gedachte dat er in ruil voor het ac
cepteren van Van Agt wat viel binnen te halen, 
moeten veel Democraten als niet erg fatsoenlijk 
hebben afgewezen. Ze deden het in elk geval niet. 
De PVDA, groot geworden in de Nederlandse 
coalitiepolitiek, van huis uit vertrouwd met alle 
trucs, bovendien emotioneel geladen zoals echte 
politieke dieren vaak zijn, zag er geen been in om 
flink te eisen. De socialisten wisten dat het CDA 
geen echte kandidaat voor Onderwijs had en dat 
hier waarschijnlijk sprake was van wisselgeld. 
Van Kemenade was voor hen een belangrijk 
symbool - en bovendien hadden ze nog een ge
heim wapen achter de hand: Van Thijn. 

Terlouw heeft later gezegd : ik wilde niet ook 
nog een D'66-informateur. 7 Het standpunt is be
grijpelijk - maar gezien de uitkomst van de daar
op volgende informatie onjuist. Verder heeft de 
betrekkelijke aantrekkelijkheid van het program
ma wellicht geleid tot een zekere bijziendheid ten 
aanzien van de portefeuilles. Op dat moment had 
0'66 zich moeten realiseren dat noch Defensie, 
noch Economische Zaken, noch Verkeer (want 
de PVDA zou heus wel Volksgezondheid en Mi
lieu kiezen) portefeuilles zijn waarmee de identi-

teit van de partij wordt versterkt. De door ons ge
propageerde innovatie en nieuw industrieel elan 
zijn activiteiten die zich vooral in de particuliere 
sector moeten afspelen. De overheid kan hier 
slechts voorwaarden scheppen en begeleiden. 
Verkeer is een technisch departement en Defensie 
is om voor de hand liggende redenen ook niet zo 
aantrekkelijk. 

0'66 heeft van oudsher (om dat woord dan 
maar te gebruiken) twee identiteitsterreinen: be
stuur/bestuurlijke reorganisatie/democratisering 
en milieu/energie. Omdat het belangrijkste be
stuursdepartement (Binnenlandse Zaken) evi
dent was bestemd voor Van Thijn had de partij 
zich zeer sterk moeten maken voor het andere 
identiteitsgebied: milieu/energie. Het is achteraf 
bezien toch niet goed te begrijpen of te aanvaar
den dat uitgerekend 0'66 genoegen heeft geno
men met een ondergeschikte post in de milieusec
tor. Het milieubeleid heeft daarmee toch de geur 
gekregen van een tweede soort beleid - zeker als 
men bedenkt dat minister Gardeniers niet bekend 
staat als een milieudeskundige, noch als een 
krachtige bewindsvrouw. Zoals de PVDA een 
sterk punt maakte van het werkgelegenheids
beleid had 0'66 een hard punt moeten maken 
van het milieubeleid - niet alleen omdat werk
gelegenheid en milieu vaak polair zijn, maar ook 
omdat het terughouden van een authentiek en 
daardoor legitieme identiteitsdrang later in de 
coalitie spanningen kan veroorzaken die fataal 
kunnen zijn. Populair gezegd: in deze formatie 
heeft niemand er over gepiekerd om Landbouw 
aan de Christen-Democraten te ontzeggen. Wij 
hadden er voor moeten zorgen dat eenzelfde van
zelfsprekendheid zou zijn ontstaan ten aanzien 
van de bezetting van Volksgezondheid en Milieu 
door 0'66. 
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D'66 moet betalen 

De tweede ronde kan kort beschreven worden als 
de ronde waarin de PVDA de prijs in de wacht 
sleepte voor het accepteren van Van Agt. De pro
grammatische veranderingen laat ik kortheids
halve rusten - ook het fenomeen van de 'kern wa
penvoetnoot' . 

Belangrijker in dit verband is de uitkomst van 
de tweede ronde: de zwarte dag van de 20stejuli. 
Uit het zgn. nadere zetelvoorstel8 van de drie in
formateurs bleek duidelijk dat Van Thijn zijn 
werk uitzonderlijk goed had gedaan en dat de 
prijs werd betaald door D'66, de partij die niet 
brutaal genoeg was geweest om een 'eigen' infor
mateur te claimen. Dat Onderwijs naar de PVDA 
ging in ruil voor twee cDA'ers als staatssecretaris 
bij Van Kemenade lag voor de hand. Dat de so
cialistische bezetting van 0 en w gecompenseerd 
werd door het toedelen van Volksgezondheid en 
Milieu aan het CDA was een bittere pil voor D'66 
die slechts verguld werd door de gedachte dat wij 

ook in het eerste voorstel al niet veel kans maak-

D'66 reageerde op dit alles verbitterd. Op 24 juli 
schrijft Terlouw dat de fractie slechts dan met de 
voorstellen kan instemmen als de minister van 
Economische Zaken integrerend minister zal 
zijn.11 In een interview in Het Parool van 25 juli 
stelt hij het nog wat duidelijker. 'Als ik niet mijn 
zin krijg wat de taken van de minister van Econo
mische Zaken betreft, komt dit kabinet er niet. ' 

De kwestie van de project- en integrerende mi
nisters verdwijnt overigens opmerkelijk snel uit 
de aandacht van de publiciteit, vermoedelijk 
vooral omdat juist in die periode enige bonje ont
staat binnen de cDA-gelederen. Hoewel Van Agt 
in eerste instantie de voorstellen acceptabel acht, 
komt zijn fractie - die weinig wordt geraadpleegd 
- in krachtig verzet en eist advisering door een 
aantal instellingen zoals De Nederlandsche Bank 
en het Centraal Plan Bureau. Het geruis uit de 
cDA-fractiekamer overstemde aldus een kwestie 
die zeer belangrijk was en die in die periode niet 
goed is ingeschat - behalve door Van Thijn die 
de rapporten van de commissie-Vonhoff vrijwel 
uit z'n hoofd kent. 
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onthutsend: de minister van Sociale Zaken zou 
een super-minister worden: project-minister voor 
de werkgelegenheid, integrerend minister in de 
sociaal-economische sector, vice-premier en be
windsman voor de Antillen. Het project-minister
schap voor de emancipatie kwam wat losser in de 
portefeuille van de minister, het zou ook een 
staatssecretariaat kunnen worden. 9 De minister 
van Volksgezondheid en Milieu zou project-mi
nister voor het milieu beleid worden,IO maar dat 
die taak ook vervuld zou kunnen worden door de 
staatssecretaris van dat departement viel niet uit 
de voorstellen af te leiden. De minister van Eco
nomische Zaken zou vice-premier worden - meer 
zat er voor D'66 niet in het vat. Natuurlijk waren 
er een aantal beloftes: staatssecretarissen m de 
verhouding 7-7-3, integrerende ministers in de 
verhouding 2-2- I . 

Project-ministers 

In tegenstelling tot wat velen toen nog dachten, 
zijn project-ministers veel belangrijker dan inte
grerende ministers. De laatste soort heeft slechts 
procedurele bevoegdheden (agenda, voorzitter
schap), terwijl de eerste soort de ruimte en de 
mankracht krijgt om beleid te ontwikkelen. In 
een notitie12 van de (latere) formateurs Van 
Thijn en Kremers staat te lezen dat per project 
een aparte ambtelijke beleidsafdeling wordt ge
vormd, waaraan nog externe adviseurs kunnen 
worden toegevoegd. Bovendien zullen ten behoe
ve van het project ambtenaren van andere depar
tementen, die werkzaam zijn op het gebied waar
op het project betrekking heeft, tijdelijk worden 
gedetacheerd bij de project-ministers. Uit diezelf-
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de notie blijkt dat de project-mInIster voor de 
werkgelegenheid een afdeling van tien beleids
ambtenaren mag vormen, exclusief de externe 
adviseurs. In de Haagse verhoudingen is dat niet 
gering - zeker in een periode van bezuiniging. 
Het politieke initiatief ligt immers daar waar de 
know-how ligt opgeslagen, dan wel kan worden 
geconcentreerd. Door het aantrekken van ambte
naren van andere departementen krijgt de pro
ject-minister een soort kennis-monopolie. Als het 
beleid eenmaal in planvorm is verwoord zal de 
kritiek van andere ministers, alleen al door ge
brek aan kennis, vrij zwak zijn. De project-minis
ter hééft aldus het initiatief en kan het lang hóu
den. Dat is natuurlijk bevorderlijk voor het pro
ject maar het levert binnen een coalitiekabinet 
een evidente verschuiving op in machtsposities. 

Eind juli eindigt de informatiefase nogal on
duidelijk. Op 3 augustus ronden de drie informa
teurs hun werk af met een informatieverslag aan 
de koningin met een aantal laatste voorstellen die 
niet meer aan de fractievoorzitters zijn voor
gelegd. Met de eis van het CDA inzake externe 
adviezen kunnen ze wel akkoord gaan; het minis
terschap inzake de Antillen willen zij laten rusten 
tot de formatie,13 wat betreft de taken van de 
twee CDA-staatssecretarissen onder onderwijs 
vermelden zij dat de fractievoorzitters tot over
eenstemming zijn gekomen zonder de inhoud van 
die overeenstemming te vermelden14 (begrijpe
lijk, want het vastleggen van taken van staatsse
cretarissen kan staatsrechtelijk alleen maar ge
schieden door de betrokken bewindslieden en 
hoort formeel d us buiten de informatie of forma
tie). Voorts nemen zij het integrerend minister
schap voor de minister van Sociale Zaken terug .13 
Zij stellen voor het hele probleem van integreren
de en project-ministers later, na afloop van de 
formatie, te laten uitwerken door een ministeriële 
commissie. Terlouw trok daaruit de niet weer
sproken conclusie dat bij die uitwerking de minis-

·ter van Economische Zaken integrerend minister 
voor de sociaal economische sector zou worden. 

Koninklijke ingreep 

Het eindverslag van de drie informateurs is 
staatsrechtelijk een vreemd geval. Er zitten con
clusies in die door de drie partijen niet worden 
onderschreven. Terlouw wijst ze af; Den Uyl en 
Van Agt doen dat niet, maar geven er verschil
lende interpretaties aan.l5 Maar koningin Beatrix 
laat zich niet van de wijs brengen, ontbiedt de 
drie fractievoorzitters en verleent Van Thijn en 
de Limburgse gouverneur Kremers een formatie
opdracht om op basis van het eindverslag een ka
binet te vormen. Hier was duidelijk sprake van 
een overigens gerechtvaardigde koninklijke in
greep. Of de drie fractievoorzitters haar deze stap 
hebben aangeraden, is onduidelijk. Hun advie
zen zijn nooit gepubliceerd en behoren dus tot 
het geheim van het Huis ten Bosch. Een interes
sante en belangrijke fase blijft aldus in nevelen 
gehuld. 

De derde ronde, het formateurschap van Kre
mers en Van Thijn, werd duidelijk overheerst 
door het polsen van kandidaten, de daarmee 
samenhangende heisa binnen het CDA (alle 
bloedgroepen moesten evenredig voorkomen in 
de sfeer van de ministers en staatssecretarissen) 
en bovendien begon Van Agt duidelijk dwars te 
liggen met bezuinigingseisen die ontleend werden 
aan de begrotingsopstelling van het demissionai
re kabinet. Op de bezuinigingseis loopt de forma
tiepoging tenslotte kapot - hetgeen niet wil zeg
gen dat er niets werd bereikt. Het project-minis
terschap werd verder uitgewerkt, de minister van 
Binnenlandse Zaken zou project-minister worden 
voor de reorganisatie van de rijksdienst en boven
dien verantwoordelijk zijn voor de planvorming 
in de quartaire sector,12 de staatssecretariaten 
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werden verdeeld en bemand en de minister van 
Sociale Zaken kreeg toch de zorg voor de Antil
len. 

Dieptepunt uit die formatie is natuurlijk de 
grote verdeeldheid in de CDA-fractie na Van Agts 

ontboezeming dat hij het resultaat niet accepta
bel acht. Van Agt wordt ziek, legt zijn fractie
voorzitterschap neer, wordt opgevolgd door Lub
bers, maar blijft beschikbaar als kandidaat-pre
mier. Voor het zover kwam, leidde de onenigheid 
binnen het CDA tot hernieuwde eisen op reeds af
gehandelde punten en vragen om uitstel. De er
gernis werd zo groot dat De Gaay Fortman het 
CDA openlijk kapittelde. 16 

De vierde en laatste ronde was rijk aan ironie. De 
koningin bruskeerde Van Agt door De Gaay 
Fortman tot informateur te benoemen en niet de 
door hem 'beoogde' formateur Steenkamp.l7 Van 
Agt maakt openlijk bezwaar hetgeen hem op een 
schrobbering van de informateur komt te staan. IS 

Van Agt zou met zijn bezwaren kritiek op de ko
ningin hebben uitgeoefend, hetgeen in ons stelsel 
niet is toegestaan. De Gaay heeft hier, lijkt mij , 
ongelijk. Ook informateurs zijn verantwoordelijk 
voor hun eigen optreden - net als ministers. Be
zwaar maken tegen het optreden van een bepaal
de informateur is niet hetzelfde als kritiek uitoefe
nen op de (onschendbare) koningin. Zoals een 
minister kritiek op zijn optreden niet mag beant
woorden met het argument dat hij door de konin
gin is benoemd en dat de kritiek dus de konink
lijke beslissing geldt - zo min mag een informa
teur kritiek op zijn benoeming afdoen met het ar
gument dat het hier om een koninklijke keuze 
gaat die (dus) buiten discussie staat. 

In de vierde ronde is Van Agt het kennelijk 
beu. Hij capituleert met in de hand een bezuini
gingstekst19 van Lubbers die vooral bedoeld lijkt 
als een middel tot 'gezichtsbehoud'. Het PVDA
congres geeft op 9 september het verwachte fiat. 

Op 10 september volgt het constituerend beraad 
- waar 0'66 nog een puntje binnenhaalt. De 

staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieu 
zal project-bewindsman mogen worden. 20 

Conclusie 

De derde en vierde ronde heb ik beknopt weer
gegeven - vooral omdat die rondes voor 0'66 ze
ker niet de belangrijkste zijn. Onze functie was 
vooral in het begin belangrijk - de fase waarin de 
voornaamste cOA-eis (het premierschap van Van 
Agt) aan de orde was. Daarna liep onze betekenis 
sterk terug en kwamen we in de ongunstige hoek. 

Het lijkt mij evident dat ons formatiegedrag en 
de uitkomst van de formatie in sterke mate is be
paald door de bekende strategieresolutie met als 
prioriteit de thans gevormde coalitie. De resolutie 
heeft heilzaam gewerkt in de campagne, ze bood 
de kiezers de duidelijkheid die 0'66 van nature 
wil bieden. 

Maar toen de verkiezingen waren gewonnen 
en de coalitie was verslagen, ondervonden wij 
duidelijk de nadelen van het ontbreken van een 
alternatief. We wilden deze coalitie, maar we 
konden ook niets anders meer willen - en getals
matig had men ons kunnen missen. De nadruk 
dient hier te liggen op getalsmatig - politiek-psy
chologisch gezien, was een centrum-linkse coali
tie zonder 0 '66 (dus met alleen maar verliezers) 
niet goed denkbaar geweest. Die overweging had 
tot een hardere opstelling in de formatie kunnen 
leiden en tot betere resultaten. Het ontbreken 
van een project-ministerschap is onbevredigend . 
Project-beleid in de sfeer van de werkgelegen
heid, de emancipatie en de bestuurlijke reorgani
satie zal op het conto komen van de P v D A; pro
ject-beleid in de sfeer van het milieu zal slechts 
gedeeltelijk op ons conto komen. Misschien dat er 
nog een project-ministerschap technologie in zit, 
maar op het moment waarop ik deze beschou
wing afsluit is dat nog niet duidelijk. 
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Alles overziende kom ik tot de conclusie dat 0'66 

volstrekt integer is opgetreden, doelbewust de be
oogde coalitie heeft nagestreefd, maar op strate
gische momenten kansen heeft laten lopen. In de 
meedogenloze jungle van de coalitie-onderhan
delingen moeten wij onze weg nog vinden. 

Noten 

I.Alle naoorlogse kamerverkiezingen leverden uitslagen op 
die zowel een centrum-linkse als een centrum-rechtse coa
litie mogelijk maakten. De verkiezingen van Ig7 1 zou 
men van deze reeks kunnen uitzonderen; de confessionele 
drie en de VVD verloren toen hun meerderheid. Het elec
toraal succesrijke os'70 bleek evenwel bereid het gebrek 
in de coalitie te verhelpen. Zou de VVD anno Ig81 werke
lijk hebben gedacht dat 0'66 ook tot zoiets bereid was? 
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